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บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาระบบบริหารสารเคมี โดยนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยในดานบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล การเบิกจาย
และการยืมคืนสารเคมี โดยผูวิจัยไดมีการออกแบบตารางฐานขอมูลเพื่อใชในการจัดเก็บ
ขอ มูล โดยใชพื้นที่การศึก ษาคณะวิท ยาศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏลําปาง และมีก าร
ประเมินประสิทธิภาพของระบบจากความพึงพอใจของผูใ ชดานการใชระบบ ความปลอดภัย
ของระบบของมูล ความสะดวกของระบบสารสนเทศเมื่อ เทียบกับ ระบบงานเดิม การ
วิเ คราะหแ ละประเมิ นผลขอ มู ล ความพึ ง พอใจของผู ใ ชง านระบบตามระดั บ คุณ ภาพ
มาตรการวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) ซึ่งเปนการวัดทัศนคติแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดี
มาก ดี พอใช นอย ควรปรับ ปรุงมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิอ รท คิดคนขึ้นโดยนักจิตวิทยา
สังคมชื่อ เรนซิส ลิเคิอรท (Rensis Likert) เปนมาตรวัดเจตคติที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
เพราะสะดวก สรางงาย รวดเร็ว สรางใหมีความเปนเอกพันธงาย การตรวจใหคะแนนไม
ยุงยาก ยอมใหผูตอบไดพิจารณาระดับความมากนอยของความรูสึกของตนเอง และมีความ
เชื่อมั่นคอนขางสูง จากการวัด พบวา การใชงานระบบอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20
(S.D. = 0.60) ความปลอดภัยของระบบขอมูลอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 (S.D. =
0.73) และความสะดวกของระบบสารสนเทศเมื่อเทียบกับระบบงานเดิมอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 (S.D. = 0.70)
คําสําคัญ : ระบบบริหารสารเคมี คณะวิทยาศาสตร ฐานขอมูลสารเคมี
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Abstract
In this research, the objective is the development of the chemical
management system by using the information technology to manage the
data, chemical disbursement and chemical permit. The researcher focus on
the database design for store the data that collect in the area of the faculty
of education of Lampang Rajabhat University. We evaluated the efficiency of
the system by using the satisfaction of the user in the use of the system,
security and the comfortable of the system when compare to the old
system. We analyzed the data of user’s satisfaction by Likert scale, strongly
agree, agree, don’t know, disagree and strongly disagree. Likert scale created
by Rensis Likert. This scales is very favorite because of it comfortable, easy
create, fast calculate and simple homogeneity. The user can point the scale
by their feeling and highly confidence. By the measurement, we found the
value of the mean of the use of the system is 4.20 (S.D. = 0.60), the security
of the system is 4.00 (S.D. = 0.73) and the comfortable of the system when
we compare to the old once is 4.10 (S.D. = 0.70).
Keywords : Chemical management system, Faculty of Science, Chemical
database
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บทนํา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนคณะที่มีการเรียนการสอน ใน
หลัก สูตร ทางดาน เคมี และฟสิก ส ตอ งมีก ารใช ส ารเคมีห ลายชนิด ในการทดลองเปน
จํานวนมากในแตละภาคการศึกษา ทางคณะไดมีการจัดเก็บสารเคมีไว ณ หองเก็บสารเคมี
โดยมีผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร (เคมี) เปนผูจัดการสารเคมี มีหนาที่เตรียมสารเคมีเพื่อใชใน
การปฏิบัติก ารทดลองในรายวิชาตาง ๆ รวมถึง การเบิก จายสารเคมีของอาจารยและ
นักศึกษาเพื่อใชในงานวิจัย ปจจุบันระบบการจัดเก็บขอมูลสารเคมีของคณะ ใชการจัดเก็บ
แบบระบบเอกสาร ทําใหเกิดปญหาดานการตรวจสอบคุณภาพ ยอดคงเหลือของสารเคมี
การเบิกจายสารเคมี สถานที่ในการจัดเก็บรวมถึงขอมูลความปลอดภัยของสารแตละชนิด
ผูวิจัยจึง ไดอ อกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริห ารงานเกี่ยวกับการ
จัดการระบบการจัดเก็บสารเคมี การเบิกจายและการยืมคืนสารเคมีเพื่อใหขอมูลมีความ
ถูกตองแมนยําและผลจากการพัฒนาระบบทางผูวิจัยไดทําการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบและความพึงพอใจของผูใชง านที่เกี่ยวขอ งพบวาสวนใหญมีความเห็น
ตรงกันวาระบบที่ไดสามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการและมีความพึงพอใจในระบบ
วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อพัฒนาและออกแบบฐานขอมูลระบบการบริหารสารเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเขาไปรวบรวมขอมูลและปญหาจากผูใชระบบโดยการสังเกต สัมภาษณ
และศึกษาจากคูมือเอกสารขอมูลสารเคมีชนิดตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร สรุปขอมูลที่ได
คือขอมูลรายชื่อสารเคมี ขอมูลของสารเคมี ขอมูลการจัดเก็บสารเคมี การใชสารในการ
ปฏิบัติการทดลอง และวิธีการเบิกจายสารเคมีรายงานคุณภาพของสารเคมี
2. การวิเคราะหขอมูล
ใชวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร หรือ Software Development Life Cycle
(SDLC) เปนโครงรางหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใชทําความเขาใจและเพื่อใชเปนขั้นตอนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแวรใหสําเร็จ โดยการใหมาซึ่งซอฟแวรอาจจะเปนโดย
การซื้อหรือการจางทําหรือการพัฒนาเองก็ได วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ (SDLC) เปน
วิธีที่กลาวถึงกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ เชน เขาใจปญหา
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(Problem Definition) ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) วิเคราะห (Analysis)
ออกแบบ (Design) พัฒ นา (Development) การปรับเปลี่ยน (Conversation) และ
บํารุงรักษา (Maintenance) การวิเคราะหงานมีการเขียนโปรแกรมในหลายรูปแบบ แต
หลักที่นิยมใชกันทั่วไปจะเขียนเปน 5 หัวขอ ตามลําดับดังนี้ 1. สิ่งที่ตองการ 2. รูปแบบ
ผลลัพธ 3. ขอมูลนําเขา 4. ตัวแปรที่ใช และ 5. วิธีการประมวลผล (วัชราภรณ 2553)
จากการศึกษา วิเคราะหระบบบริหารสารเคมี ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ไดทําการสัมภาษณเจาหนาที่ เพื่อทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศึกษาจาก
เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งขอ มู ล ที่ ใ ช ใ นป จ จุ บั น ทั้ง หมด ว า มี ก ารจั ด เก็ บ บั น ทึ ก เรื่ อ งใดบ า ง
สังเกตการณทํางานของเจาหนาที่ และนํามาวิเคราะหออกแบบระบบคอมพิวเตอรเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผู ใชระบบ แผนผังกระแสขอมูล (Data Flow Diagram:
DFD) คือ แผนผังชนิดหนึ่งที่ใชการเขียนสัญลักษณรูปภาพเพื่อแสดงการไหลของขอมูลใน
ระบบวาขอมูลเกิดจากแหลงใด และไปปลายทางที่ใดดังนั้นในการพัฒนาระบบจําเปนตอง
เขาใจภาพรวมการทํางานทั้งหมดของระบบกอน (ธีรวัฒน และเอกพันธุ 2552) จึงไดแสดง
ภาพรวมของระบบและความสัมพันธของระบบกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ คือผูดูแลระบบ
และผูเบิก แสดงความสัมพันธโดยใชแผนผังบริบทแสดง (Data Flow Diagram: DFD)
ดังตอไปนี้
1) แสดงการออกแบบแผนภาพการไหลขอมูลระดับสูง (Context Diagram)

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพระดับบนสุด (Context Diagram)
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2) แสดงการออกแบบแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลรวม (User View)

ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลรวม
3. ออกแบบระบบฐานขอมูล
ในการออกแบบฐานขอ มูลผูวิจัยไดนําเอาแผนผัง แสดงความสัมพันธของกลุม
ขอมูล (ER Diagram) มาอธิบายความสัมพันธและออกแบบกลุมขอมูลที่จัดเก็บในฐาน
ขอมูลดังภาพที่ 3 ดังนี้
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ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธของขอมูล (ER Diagram)
การพัฒนาระบบบริหารสารเคมี ไดจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลแบบความสัมพันธ
ในฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซสรุน 2010 (Microsoft Access Version
2010) ไดมีการแยกและจัดเก็บไวในตารางตาง ๆ ตามความสัมพันธของฐานขอมูล ซึ่ง มี
ตารางทั้งหมด 20 ตาราง โดยมีชื่อตารางและลักษณะของขอมูลที่จัดเก็บดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อฐานขอมูล
ตาราง
ชื่อตาราง
1
chemicals
2
con_type_chemi
3
chemical_status
4
product
5
package
6
type_package
7
unit_detail
8
test_chemicals
9
subject_chemi
10 lab_chemi
11 con_lab_chemi
12 expose

รายลละเอียด
เก็บขอมูลรายชื่อสารเคมี
เก็บขอมูลประเภทสารเคมี
เก็บขอมูลสถานะสารเคมี
เก็บขอมูลสารเคมี
เก็บขอมูลบรรจุภัณฑ
เก็บขอมูลประเภทบรรจุภัณฑ
เก็บขอมูลหนวยบรรจุภัณฑ
เก็บขอมูลงานปฏิบัติการทดลอง
เก็บขอมูลรายวิชางานปฏิบัติการทดลอง
เก็บขอมูลแลปงานปฏิบัติการทดลอง
เก็บขอมูลแลปและรายชื่อสารเคมี
เก็บขอมูลการเบิก
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ตาราง
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อตาราง
borrow
status_borrow
personnels
title_name
branch
drgree_students
type_personnel
login
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รายลละเอียด
เก็บขอมูลการยืม/คืน
เก็บขอมูลสถานะยืมคืน
เก็บขอมูลบุคคล
เก็บขอมูลคํานําหนาชื่อ
เก็บขอมูลรายชื่อสาขา
เก็บขอมูลระดับชั้น
เก็บขอมูลประเภทบุคคล
เก็บขอมูลรหัสผานผูปฏิบัติงาน

4. การออกแบบหนาจอระบบและการพัฒนาระบบ
ผูวิจัยไดทําการออกแบบหนาจอระบบใหใชไดสะดวกงายตอการใชงานมีในสวน
ของการ login สูระบบกอนการเพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยของระบบในระดับหนึ่ง มี
ในสวนของหนาจอเพิ่ม ลบแกไข ขอมูลสวนตาง หนาจอการเบิก การยืม คืน สารเคมี และ
หน าจอรายงานต าง ๆ ที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ ระบบ ในสว นของการพั ฒ นาระบบผู วิจั ยไดใ ช
โปรแกรมไมโครซอฟตวิชวลเบสิก รุน 2010 (Microsoft Visual Studio Version 2010)
เปนตัวพัฒนา

ภาพที่ 4 แสดงหนาจอการ login
หนาจอการ login กอนเขาสูระบบสําหรับเจาหนาที่ เพื่อเปนการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ แสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 5 แสดงหนาจอหลัก
สวนของหนาหลักเมื่อทําการ login เขาสูระบบซึ่งจะมีในสวนที่เปนเมนู หลัก
1) เบิกสารเคมี 2) ยืมคืนสารเคมี 3) ขอมูลการเบิก 4) ขอมูลการยืมคืนและมีเมนูสําหรับ
การคนหาสารเคมี ตามชื่อ ประเภท ของสารเคมีแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 6 แสดงหนาจอเบิกสารเคมี
หนาจอการเบิกสารเคมีจะมีการกรอกขอมูล สวนของระเอียดขอมูลผูเบิก สวน
ของรายละเอียดสารเคมี และมีสวนที่แสดงรายระเอียดสารเคมีที่มีการเบิกแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 7 แสดงหนาจอการคนหาสารเคมี
หนาจอสําหรับเอาไวคนหาสารเคมีส ามารถกรอกชื่อ สารเคมีที่ตองการคนหา
และจะมีสวนที่แสดงรายละเอียดของสารเคมี ไมวาจะชื่อสารเคมี วันที่รับเขา วันหมดอายุ
ชนิดบรรจุภัณฑ และปริมาณคงเหลือแสดงในภาพที่ 7
ผลการวิจัย
จากการใชระบบบริหารสารเคมีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ไดผลประเมินการใชงานระบบ โดยแจกแบบสอบถามแกเจาหนาที่ นักศึกษา และอาจารย
จํานวน 20 ชุดและทําการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หัวขอการประเมินผลแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 การใชระบบและดานการออกแบบระบบ
สวนที่ 2 ความปลอดภัยของระบบขอมูล
สวนที่ 3 ความสะดวกของระบบสารสนเทศเมื่อเทียบกับระบบงานเดิม
ประเมิ นการใชง านระบบโดยใชแบบประเมิน ความคิ ดเห็นชนิด มาตราสว น
ประมาณคาแบบลิเคิอรท (Likert) โดยกําหนดเกณฑในการใหคะแนนเปนแบบจัดอันดับ
คุณภาพ แบงเปน 5 ระดับ (บุญชม 2545) แตละระดับมีความหมายดังตอไปนี้
ดีมาก = 5 คะแนนหมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาของความในประโยคนี้ตรงกับ
ความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด
ดี = 4 คะแนนหมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาของความในประโยคนี้ตรงกับ
ความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมาก
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ปานกลาง = 3 คะแนนหมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาของความในประโยคนี้ตรง
กับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบปานกลาง
นอย = 2 คะแนน หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาของความในประโยคนี้ตรงกับ
ความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอย
ควรปรับปรุง = 1 คะแนนหมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาของความในประโยคนี้
ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอยที่สุด
เกณฑก ารประเมินกํ าหนดระดับ คะแนนออกเปน 5ระดับ นํา คะแนนความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ป ระเมินระบบในแตล ะรายขอ มาหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม 2545)
ดีมาก
คาเฉลี่ยมีคาเทากับ
4.51 – 5.00 คะแนน
ดี
คาเฉลี่ยมีคาเทากับ
3.51 – 4.50 คะแนน
พอใช
คาเฉลี่ยมีคาเทากับ
2.51 – 3.50 คะแนน
นอย
คาเฉลี่ยมีคาเทากับ
1.51 – 2.50 คะแนน
ควรปรับปรุง
คาเฉลี่ยมีคาเทากับ
1.00 – 1.50 คะแนน
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมิน
รายการ

คาเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการ
ประเมิน

การใชระบบและดานการออกแบบระบบ

4.20

0.62

ดี

1. ความสะดวกตอการใชงานระบบ
2. ความสะดวกในการเพิ่ม แกไข ปรับปรุง
ขอมูล
3. การคนหาขอมูลสะดวก งาย ตรงกับ
ความตองการ
4. รายงานมีความถูกตอง นาเชื่อถือ ตรง
ตามความตองการ
5. สามารถใชเปนขอมูลเพื่อใชในการอางอิง

4.25

0.55

ดี

4.20

0.70

ดี

4.20

0.77

ดี

4.25

0.44

ดี

4.10

0.64

ดี

ความปลอดภัยของระบบขอมูล

4.00

0.73

ดี

6. มีความปลอดภัยในการปองกันขอมูล
และการเขาใชระบบ
ความสะดวกของระบบสารสนเทศเมื่อเทียบ

4.00

0.94

ดี

4.10

0.70

ดี
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รายการ
กับระบบงานเดิม
7. ประหยัดเวลาในการจัดเก็บขอมูล
8. ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติ
งานอยูเปนประจํา
9. ระบบครอบคลุมระบบงานเดิม
10. ความสะดวกในการคนขอมูลและจัดทํา
รายงาน
รวม

คาเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ผลการ
ประเมิน

4.00

0.56

ดี

4.15

0.88

ดี

4.20
4.05

0.62
0.76

ดี
ดี

4.08

0.68

ดี

จากการศึก ษาพบวา การออกแบบระบบบริ ห ารสารเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใช มีความสะดวก
มากขึ้น การคนหาขอมูลมีความรวดเร็ว สามารถตรวจสอบการเบิกจายพัสดุ และการยืมคืน
สารเคมีได มีระบบ login กอนเขาระบบเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยภาพรวมแลวระบบมี
ความพึ่งพอใจตอผูใชงานอยูในระบบดี
อภิปรายเหตุผล
การศึกษาดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดพัฒ นาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ ซึ่ง
ประกอบดวย เขาใจปญหา ศึกษาความเปนไปได วิเคราะหระบบงานปจจุบัน การออกแบบ
และพัฒ นาระบบใหม สรางหรือ พัฒ นาระบบ การปรับ เปลี่ยนและการบํารุง รัก ษา ซึ่ง
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน
ระบบในการจัดเก็บ ปจจุบัน ยังคงจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร มีการทําบันทึกการ
เบิกจายสารเคมี การยืม คืนสารเคมี เปนเอกสารทั้ง สิ้น ซึ่ง ทําใหเ กิดความยุ ง ยากเมื่อ
ตองการคนหา อีกทั้งยังไมมีความปลอดภัยของขอมูล
การออกแบบและพัฒนาระบบใหม
จากการศึกษาพบวาการออกแบบระบบใหมมคี วามพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี
ซึ่งดูจากผลการประเมินระบบสารสนเทศจากผูเชี่ยวชาญดานการใชงานระบบและดานการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ มีความเหมาะสมและความพึงพอใจอยูในระดับดี สวนความ
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ปลอดภัยของระบบอยูในระดับดีเชนกัน แสดงใหเห็นวาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนั้นมี
ความถูกตองเปนไปตามที่ออกแบบไว ในดานการทํางานของระบบสารสนเทศมีการจัดเก็บ
ขอมูลที่ดี การคนหาขอมูล และการแสดงรายงานมีความถูกตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ไวสามารถแสดงขอมูลที่เปนปจจุบันรายงานผลการดําเนินงานไดอยางทันทวงที สอดคลอง
กับงานวิจัยธัญญรักษ และประยูร ที่ก ลาวไววา ระบบสารสนเทศ ชวยใหสามารถกํา กับ
ควบคุม ติดตามงานไดสะดวก สืบคนขอมูลไดรวดเร็ว ทําใหงายตอการสรุปการประชุม และ
ติดตามรายงานผล สามารถตรวจสอบงานจากทุกฝายไดอยางรวดเร็วทําใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ธัญญารักษ 2553, ประยูร 2555) สวนในดานความสะดวกของ
ระบบสารสนเทศเมื่อเทียบกับระบบงสนเดิม มีระดับความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศอยู
ในระดับดี แสดงใหเห็นวา ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น มีการดําเนินงานที่ตรงตามความ
ตองการของผูใชงานชวยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการดําเนินไดดี การเรียกดูขอมูลที่
เปนปจจุบัน ทันตอการใชงาน สงผลใหผูใชงานมีระดับความพึงพอใจเปนไปตามเกณฑที่ตั้ง
ไว สอดคลองกับงานวิจัยของ เพชราภรณ อาจศิริ ที่ไดกลาวไววา การนําคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร เขามาชวยเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล
ทําใหการบริหารงานวิชาการเปนปจจุบนั สมบูรณ มีความถูกตองและสืบคนไดงาย สามารถ
ที่จ ะนํ า สารสนเทศมาใชให เ กิด ประโยชน สูง สุด ตอ การบริ ห ารงานวิช าการเพื่อ พัฒ นา
การศึกษาใหเต็มประสิทธิภาพ (เพชราภรณ 2553)
กิตติกรรมประกาศ
การทําระบบงานในครั้งนี้สําเร็จสมบูรณไดเนื่องจากการใหความรวมมือจากทุก ๆ
ฝาย ที่ไดใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแนะนํา และชวยแกไขปญหาขอบกพรองตาง ๆ
เพื่อใหระบบงานประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
ขอขอบพระคุณอาจารย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร (เคมี) และนักศึกษา
คณะวิท ยาศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏลําปาง ทุก ทาน ที่ไดใหขอ มูล รายละเอียดการ
ดําเนินงานทั้งหมด
ขอขอบพระคุ ณ คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางที่ ไ ด ใ ห ทุ น
สนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณเพื่อนรวมงานทุกทานที่คอยใหคําปรึกษาและกําลังใจ และขอ
ขอบพระทานอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวถึงในที่นี้
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